Contributie 2019-2020
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2019.
Bedragen in euro

Senioren

Leeftijd
Op 1 oktober 2019

Contributie in €

Bijdrage 1e en 4e
vol-waterveld in €

Vanaf 18 jaar

295,-

25,-

285,85,-

25,25,-

Dames veteranen donderdag
7 to 7
Tot 25 jaar

200,-

Junioren A/B/C
Junioren D/E

Vanaf 12 jaar
Vanaf 8 jaar

285,250,-

25,25,-

Junioren F

Vanaf 7 jaar

165,-

25,-

Studenten (1)

Benjamins

95,-

G hockey

115,-

Trimlid

Vanaf 18 jaar

Basistraining

180,-

25,-

50% van contributie

25,-

Niet spelende leden

50,-

Zaalhockeytoeslag

70,-

Gezinstarief *
A t/m D toeslag eerste teams

925,-

** 25,-

25,- ***

(1) Om in aanmerking te komen voor het studententarief geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBOstudie volgt of voltijds studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in
aanmerking voor het studententarief. De minimumleeftijd voor toepassing van het studententarief is 18 jaar
(toepassing seniortarief). Graag ontvangen wij een bewijs van je inschrijving door middel van een recente
studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn.
Dit bewijs dient uiterlijk voor 15 september 2019 (aangekondigd in eerder bericht op de website/Lisa app) in ons
bezit te zijn. Mail naar penningmeester@mhczutphen.nl.

Overige zaken rondom contributie
Gezinstarief
Per gezin is de maximum contributie vastgesteld van € 925,-. Dit geldt voor alle op hetzelfde
adres ingeschreven spelers, exclusief de zaalhockeytoeslag.
* Voor het gezinstarief wordt deze (1e en 4e veld en vol-waterveld) bijdrage in rekening
gebracht per spelend gezinslid.
*** Voor het gezinstarief wordt deze toeslag eerste teams voor de A- t/m D-lijn in rekening
gebracht per spelend lid voor zover zij deel uitmaken van een dergelijk team per peildatum 1
oktober van het seizoen
Bijdrage 2019/2020 voor 1e en 4e veld/vol-waterveld
Op de contributiefactuur 2019/2020 zal – conform vaststelling van dit besluit in de algemene
ledenvergadering (ALV) van 30 oktober 2017 en in het vervolg op het daaraan voorgaande
besluit van de ALV van 31 oktober 2016 – een bijdrage gefactureerd worden van € 25 als
seizoensbijdrage voor de investering, financiering en exploitatielasten van het aangelegde 4e
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veld en het door een vol-waterveld te vervangen veld 1. Dit bedrag zal op de
contributiefactuur zichtbaar zijn op een regel met een tekst “Bijdrage 1e en 4e veld”.
Deze bijdrage geldt voor leden die hierboven zijn weergegeven met “25” achter het
contributiebedrag in de kolom “Bijdrage 1e en 4e vol-waterveld in €”.
** Voor het gezinstarief wordt deze bijdrage in rekening gebracht per spelend gezinslid.
Lidmaatschap & contributie
 Het lidmaatschap van MHC Zutphen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 MHC Zutphen ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een
lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan
spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet
verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen.
 Beëindigen van het lidmaatschap:
o Wil je in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op
om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. In de maand mei ontvang je
een bericht, waarop je aan kunt geven dat je in het nieuwe seizoen stopt met
hockeyen, indien dat aan de orde is. Door dit bericht tijdig te beantwoorden,
beëindig je daarmee lidmaatschap.
o De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Mededelingen aan
commissielid, coach, trainer, aanvoerder of penningmeester, die natuurlijk wel graag
van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!
o Bij een opzegging na 1 juni blijf je de volledige contributie verschuldigd voor het
volgende seizoen. Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van
het bestuur.
Betaling en inning
Wij versturen onze facturen per e-mail via de betaaldienst ClubCollect. Het niet ontvangen
hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen!
De verschuldigde contributietarieven - waarvoor goedkeuring is verkregen door de Algemene
Leden Vergadering d.d. 24 september 2019 - worden in oktober 2019 in rekening gebracht. Bij
de inning wordt gebruik gemaakt van de diensten van ClubCollect, zoals op de website van
MHC Zutphen en in de Lisa app vermeld. In de berichtgeving van ClubCollect die volgt inzake
de contributiefacturering staan de mogelijkheden aangegeven voor directe betaling (via iDeal)
of automatische incasso.
Bij het uitblijven van betaling door het lid op betaalverzoek en aanmaningen, dragen wij de
inning van de vordering over aan een incassokantoor. Voor nadere informatie over contributieinning, verwijzen wij naar onze daarbij behorende spelregels op onze website.
Schorsing
Indien de contributienota niet voor 1 maart 2020 is voldaan, behoudt het bestuur zich het recht
voor het lid te schorsen.
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